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CONG HOA xA HQ! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Ti.r do - Hinh phüc 

Ha Nôi, ngày 25 tháng 5 nàm 2021 

BAO CÁO KET QUA TI) DANH GIA 
NHIM VU KHOA HQC VA CONG NGH CAP QUOC GIA 

I. Thông tin chung ye nhim vy: 

1. Ten thim vil, ma s: Nghiên ciru, thu nghim d& than kern cht phi gia d tang 
hiu suât và giãm phát thai khI 0 nhim cho nha may nhit din dOt than. 

Ma s: KC.05.19/16-20 

ThuOc: Chucmg trInh Nghien cru t'rng dimg va phát frin Cong ngh NAng luçmg, ma 
so KC.05/16-20 

2. Mc tiêu nhiêm vu: 

Myc tiêu chung: Lam chü cong ngh va üng diing thir nghim thành cong cOng 
ngh dot than kern chat phi gia dê tang hiu suât và giâm phát thai khI ô nhiêm cho 
nha may nhiet din dot than. Lira chn duqc phi gia phü hcip vâi cong ngh và nhiên 
1iu cho nhà may nhit din dOt than tai  Vit Nam. 

Muc tiêu cii th: 

Nãng cao hiu su.t cháy cüa than AntraxIt. 

- Xây dimg quy trInh cong ngh d& than kern ph%1 gia cho nhà may nhit din 
dot than dê giâm lieu thii than trén 2%, giãm phát thai khI ô nhim tôi thiêu 
5%. 

H6 s thit k k thut, 1p dt h thit bj dt than kern chit phi,i gia, dng b, 
duçc mo-dun hóa phü hcip vâi nha may thit din dot than. 

- Phãn tIch, lira ch9n phii gia phU hgp vói cong ngh dt than và nhiên 1iu, dáp 
rng mile tiêu cüa dê tài và an toàn cho nha may nhit din dOt than ti Vit 

Nam. 

Ting diing thu nghim thành cong cOng ngh d& than kern chit phi gia giám 
tiêu thi than trên 2%, giám phát thai khI ô nhim tOi thiêu 5%. Thir nghim 
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tai nhà may nhiêt din dt than (cong ngh d& than phun) có Cong sut t may 
3 00MW vâi 2 1oi phi gia duçrc 1ra ch9n. 

3. Chü nhiêm nhiêm vu: TS. D Hu Hào 

4. T chüc chü trI nhim vi,1: Viên Nang krqng, Bô Cong Thi.rang 

5. Tng kinh phi thirc hin: 257.985 triu dng. 

Trong do, kinh phi fir ngãn sách SNKH: 7.985 triu ding. 

Kinh phi fir ngun khác: 250.000 triu dng. 

6. Th?i gian th%rc hin theo Hgp dng: 

BtdAu: 11/2018 

Ktthüc: 10/2020 

Thôi gian thrc hin theo van ban diu chinh ca co quan cO thm quyn: 4/2021 
S A A • A A A A 7. Danh sach thanh vien chinh thirc hiçn nhiçm vi neu tren gom: 

S 
TT 

H vã ten Chuc danh khoa 
hçc, hçc v 

Ci quan cong tác 

1 D Htru Hào Tin sT, Chü thim 
dê tài 

Hip hi Cong nghip môi 
tnxng Vit Nam 

2 Nguyn Gia D K su Hip hOi  Cong nghip môi 
tru?mg Vit Nam 

3 Nguyn Thj Thu Huyn Thc si, thu kT3  d tài Vin Nang luqng 

4 Nguyn Chin Th.ng Tin sT Vin Nang luçing 

5 D Cong Hái Thc si Vin Nang luqng 

6 Vu Thj Thu Ha Giáo six, Tin si Phông thI nghim tr9ng 
diem cOng ngh 19c, hóa dâu 

7 Dumg Scm Ba K5 six Cong ty Co phan Nhit din 
Hãi PhOng 

8 Trjnh Van Yen K5 six Cong ty TNIHIH MTV ThI 
nghiêm din Min Bc 

9 Nguyn Tun Anh K six Tp doãn Din hrc Vit Nam 

H. Ni dung tr dánh giá v kêt qua thrc hin nhiêrn vii: 
1. Ve san pham khoa h9c: 



1.1. Danh mic san phm dã hoân thành: 

S TT Ten san phãm S Itrig Khi ILrong Chat luqng 
Dt Khong dt Xuât 

sac 
Dat Khong 

dat 
Xuât sac Dat Khong 

dat 
Xuât sac 

I DngI 

1 01 he thit bi dt 
than kern phi gia 
cho nhã may nhit 
din dot thancó 
gam cong suât 
300MW di.rçc üng 
ding thu nghim 

X X X 

II Dng II 

1 Quy trinh cong 
ngh dot than kern 
chat ph gia cho 
nhà may nhit din 
dot than 

X X X 

2 Bôhscvàbáo 
cáo kt qua thi.r 
nghim, dánh giá 
cong ngh dot than 
kern chat phii gia 
cho nhâ may nhit 
diên dot than. 

X X X 

3 Bo h sc thit k 
k5 thut, lap dt h 
thiêt bj dot than 

X X X 
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kern chit phii gia 
cho NMND dot 
than. 

4 Báo cáo hiu qua 
kinh t, k5' thut, 
1tp dt h thit bj 
dot than kern chat 
phi gia. 

X X X 

III Dng III 

1 02bâibáo X X X 

IV Két qua tham gia 
dào tao sau di 
hoc 

1 O2Thcs5 X X X 
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1.2. Danh mic san phm khoa h9c dr kin 1mg diing, chuyn giao: 

S 
IT 

Ten san phm Th&i gian dtj 
kin (rug dung 

Co quan di kin 
1mg ding 

Ghi chñ 

1 Chuyn giao các qui 
trmnh, phuong pháp, tiêu 
chuân ye thI nghiêm và 
phôi hçp triên khai thi 
nghim khi dot than 
kern chat phi gia 

Sau nàm 2021 Các NMND d& 
than trong nuâc 

2 Chuyn giao phuorng 
pháp và tInh toán két 
qua thI nghim khi dot 
than kern chat pht gia 

Sau näm 2021 Các NMND dt 
than trong nwc 

3 Dào to va huâng dn 
Nba may tij tiên hành 
thI nghim 

Sau näm 2021 Các NIVIND d& 
than trong nuàc 

2. V nhttng dóng gop mOi cüa nhim vii: 
Kt qua nghiên c(ru là Ca so khoa hc va thrc tin tin cy d chuyn giao cho 

cac Tp doàn trong nuOc dang sO htu các NMNE) than và cho các NMNf) than khác 
0 Viêt Nam. 

San phm quan tr9ng có nghia dt phá và (rug ding lâu dài cüa d tài là hra 
ch9n dugc chit phi,i gia phü hçcp d& 0 NMND than cüa Vit Nam d nâng cao hiu 
sut, giãm phát thai chit ô nhim môi tnx?mg. 

Ngoài ra, d tài cüng nâng cao näng 1rc và to dirng duçic ca sO nghiên c(ru, 
thrc nghim chuyên v các chat b trçl cho d& than cUng thu di ngü can b k5' 
thuat chuyên nganh dü nàng lc và lam chü v cong ngh cht phi gia và dt than 
kern phi gia, rt hftu Ich cho hot dng ti.r vn thi& k cái tao, hiu chinh ch d 
cháy cho các thà may nhit din d& than Vit Nam. 

3. V hiu qua cüa thim vi: 
3.1. Hiu qua kinh té 

a) D tài dA thi& k h thng thi& bj cung c.p phi gia dcm giãn, d dàng h 
to và 1p dat, 4n hành don giãn, Co th vn hành hoàn toàn tir dung có th áp diing 
duqc hAu ht 0 các nhà may din d& than; 

.11 



b) Khi dt than kern phi gia, là hth cháy in djnh, không xày ra các hin 
tixqng bt thuông; 

c) Khi d& kern ph gia, hiu su.t là hcii tang lan nh&t 2,03%, sut tiêu 
hao nhien lieu giãm ion that 4,14%, ham krçmg C chua cháy ht trong tro xi 
giãm iOn nht 4,225%, di vOi NMI'JD Hãi Phông tiêu thi khoãng 3 triu 
ttn thanlnäm diu nay rt Co nghTa v mt kinh t rnôi truông và tiêt kim 
nang luçmg. 

d) TInh riêng v giá trj tit kirn chi phi nhiên lieu cho cà nhà may din Hãi 
Phông khi áp diing d& than kern chit phi gia hang näm khoãng 230 t) d6ng (khoàng 
10 triu USD), sau khi tth di chi phi phii gia, giá tn tit kim chung con khoãng 60 
t' dng (khoãng 2,6 triu USD) mi näm. Giá trj nay cOn iOn horn nüa khi giá phi 
gia giãm, dc bit khi có th chü dng san xuAt trong nuoc. 

3.2. Hiu qua xâ hi 
a) Dé tãi dã chimg minh rO Ca hai loi phii gia nghien cru dêu không an mOn 

cac thit bj là horn, va duçc ghi nhn là CO dOc tInh thp. An toàn di vOi moi tru&ng, 
thit bj va con nguii, Tuy nhien, trong qua trInh sü ding cn tuãn thu cac khuyn 
cáo ye an toàn cüa nhà san xut. 

b) Vic ap diing d& than kern phi gia Giãm phát thai khI NOx trung bmnh 
6,31% - 13,31%, giãm iOn tht 22,12%, và giãm phát thai khi SOx trung bInh 
12,25% - 19,67% và iOn that 29,26% dáp üng rntc tiêu d tài là mc giãm iOn horn 
5%. 

c) Ham luçng các bon cOn li trong tro xi khoãng 6% khi d& than kern ph%i 
giá, diu nay rt có nghia v mt rnôi trti?mg và kinh t tro xi có th sr ding lam 
vt lieu xây drng, Cong trinh giao thông.... 

d) Tng chi phI thit hi rnôi truOng, sirc khOe va BDKH giâm hang näm uOc 
tInh khoãng 1,47 triu USD — 2,54 triu USD tInh cho t may thI nghim và 6,16 - 
10,19 triu USD tfnh cho cà nha may. 
ifi. Tir dánh giá, xêp Ioi kt qua thy'c hin nhim viii 

1. V tin d thc hin: (dánh dtu X vào ô twong zng): 

- N5p h scr ding hgn 

- N5p chám tit trên 30 ngày dn 06 tháng 

- Np ha sa chm trên 06 tháng 



THU TRUNG 
TO CHifC CHU TRI NHIM VIJ 

(HQ, ten, chi k và dóng d4u) fr._ 

CHU NHIM NHIM VJ 
(Hoc ham, hoc vi, Ho, ten và ch 

7C -çLM , - 

2. V kt qua thc hin thim vii: 

- Xuát sc 

- Dat 

- Khóng dat 

Giâi thIch iS' do: Trong qua trinh trin khai, vi iS' do khách quan lien quan dn di 
djch Covid 19 (tác dng nhiu 1n) va kho khan trong dMu dO phii tâi cho thi nghim, 

iS' do chU quan là khi hrçing cong vic Ian, phrc c.n phôi hqp dOng bO nhiêu 

ben lien quan, D tài dâ phãi gia hn 01 l.n 06 tháng (d& tháng 4/2021). 

Cam doan nOi  dung cüa Báo cáo là trung th%rc; Chü nhim va cac thành viên 
tham gia th%rc hin thim vii không si:r diing k& qua nghiên thu cüa nguYi khác trái 
vo'i quy djnh cüa pháp lut. 

S 
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